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ROLE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V ROZVÍJENÍ

PERSPEKTIVNÍ ORIENTACE ŽÁK�

Nataša Mazá�ová

Anotace: P�ísp�vek prezentuje výsledky díl�ího pr�zkumu zam��eného na

zjiš�ování perspektivní orientace absolvent� základní školy. Jedná se o zjiš-

�ování p�edstav žák� o jejich budoucnosti a jejich hodnotové orientaci. Se-

znamuje s východisky rozvíjení perspektivní orientace u žák� základních

škol a s možnostmi jejich využití v u�itelské praxi. Studie je sou�ástí �ešení

výzkumného zám�ru MSM 0021620862 U�itelská profese v m�nících se po-

žadavcích na vzd�lávání.

Abstract: The article presents the results of research of secondary school lea-

vers' future time orientation. The research pays attention to pupils' ideas of

their future and their value system. It introduces the basis of pupils' future

time orientation development possibilities and possibilities of utilizing it in

teaching practice. This project is a part of research programme MSM

0021620862 – Teachers’ Profession in the Changing Requirements on Education.

Úvodem

Podn�tem ke zpracování studie se staly poznatky a zkušenosti získané
autorkou spolu se studenty u�itelství v pr�b�hu realizace klinických semestr�
v posledních p�ti letech.
�ada student� se b�hem pedagogické praxe klinického semestru zam��ila

na zjiš	ování perspektivní orientace žák� 8. a 9. ro�ník� základní školy. Stu-
denti provedli díl�í šet�ení, prost�ednictvím nichž mapují perspektivní orien-
taci žák� a na základ� výsledk� t�chto pr�zkum� p�inášíme návrhy a zamyšle-
ní pro práci sou�asné základní školy. Významným východiskem a impulzem
pro naše úvahy je otázka, zda známe dostate�n� konkrétn� vývojov� psycho-
logickou a dobovou motiva�ní tematiku dnešních d�tí a mládeže. V centru
naší pozornosti je žák 8. a 9. ro�níku základní školy.

Vzhledem k tomu, že perspektivní orientaci ovliv�uje �ada faktor�, pokusili
jsme se pohlížet na tento jev vícedimenzionáln�, tedy ne pouze v kontextu
školy a školní práce, ale také v kontextu vlivu rodiny, mimoškolních aktivit a
v kontextu celospole�enských jev�. Domníváme se, že poznání perspektivní
orientace u�itelem p�edstavuje významnou složku celého motiva�ního proce-
su, kterým žáci v pr�b�hu školního vyu�ování procházejí.
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Význam perspektivní orientace v rozvoji osobnosti žáka

Problematika zám�rného a v�domého projektování životní cesty jedince je
velmi široká a komplexní. Zam��enost osobnosti do budoucnosti, p�edjímání
budoucího a kladení si cíl� hraje v našem život� závažnou roli a také velmi
významn� ovliv�uje prožitek p�ítomnosti. Psychologické výzkumy potvrzují,
že existují relativn� velké rozdíly mezi lidmi v tom, nakolik p�edjímají a uv�-
dom�le se snaží orientovat v budoucnosti. Tato skute�nost bývá �asto zp�so-
bena sníženou schopností vytvo�it si konstruktivní plány s ur�itým �asovým
p�edstihem, ale i sníženou zp�sobilostí p�ijmout za své cíle navrhované jinými
(Pavelková, 1990).

Perspektivní orientaci vymezujeme jako komplexní, relativn� autonomní,
psychický p�edpoklad k aktivní strukturaci budoucnosti (Pavelková, 1990).
P�edpokladem perspektivní orientace je vnit�ní pot�eba jedince strukturovat
svoji budoucnost, p�i�emž významnou roli zde hraje také �ada vn�jších �ini-
tel� – rodina, vrstevníci, spole�nost. Perspektivní orientace je nezbytným
autoregula�ním �initelem.

Podle Heluse „perspektivn� orientovaný jedinec projektuje z vnit�ní pot�e-

by svou vlastní budoucnost, vyty�uje si cíle, strukturuje si �as a v souladu s

tím, co seberozvojov� plánuje, vyty�uje, p�emáhá sám sebe k vyšší rozvojové

kvalit� své osobnosti“ (Helus, 1982). Je tedy významnou úlohou sou�asné
školy, aby systematicky rozvíjela vztah žák� k budoucnosti. Úrove� perspek-
tivní orientace souvisí s v�kem a rozvinutá perspektivní orientace p�edpokládá
ur�itý stupe� rozvoje dít�te jak v oblasti motiva�ní, tak kognitivní. Jinými
slovy je t�eba dít� u�it koordinovat cíle a prost�edky, u�it p�edjímat události,
nau�it pracovat s hypotézami, projekty a dedukcemi, které se vztahují k
budoucnosti (Pavelková, 1990). Co to konkrétn� znamená pro motiva�ní
oblast? Nejen ve škole ale i v rodin� je t�eba d�ti systematicky vést k vytrva-
losti v �innostech, které vedou k realizaci nejen blízkých, ale i vzdálen�jších
cíl�. U�íme d�ti preferovat vzdálené, hodnotn�jší efekty p�ed okamžitým
efektem menším, obecn� tedy sm��ovat jejich orientaci na vzdálen�jší cíle. To
zárove� znamená podn�covat k hodnotným a stabilním zájm�m. Postupn� tak
vedeme d�ti k utvá�ení pot�eby plánovat si vlastní budoucnost.

Významný p�echod od krátkodobé k perspektivní orientaci se uskute��uje
ve školním v�ku. D�ležité období pro rozvoj perspektivní orientace je p�ede-
vším období dospívání. Prost�edí školy je tedy velmi významným prvkem v
utvá�ení vztahu žák� ke své budoucnosti. Tak se logicky nabízí otázka, zda
škola dostate�n� využívá možností rozvíjet perspektivní orientaci žák�.

V pr�b�hu našich pr�zkum� jsme se snažili hledat odpov�
 na výše polo-
ženou otázku. Teoretickými východisky našich pr�zkum� se staly práce na-
šich p�edních autor� v této oblasti: I. Pavelkové, Z. Heluse, V. Hrabala a J.
Mareše.
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Výsledky díl�ího výzkumného šet�ení perspektivní orientace
žák	 8. a 9. ro�níku základní školy

Cílem díl�ího výzkumného šet�ení provedeného v pr�b�hu klinického
semestru na n�kolika pražských základních školách bylo zjišt�ní úrovn�
perspektivní orientace žák� ZŠ. Nedílnou sou�ástí cíle bylo zmapování
úrovn� a možností školy v rozvíjení této orientace.

Vlastní pr�zkum byl realizován prost�ednictvím n�kolika metod. Za
klí�ovou metodu lze považovat analýzu slohových prací žák� na témata
„�ím bych cht�l(a) být?“ a „Jak si p�edstavuji sv�j život za 20 let?“ Další
významnou metodou byl standardizovaný dotazník, prost�ednictvím n�hož
jsme zjiš	ovali nejen preference samotných cíl�, ale zárove� i korelace
mezi snahou v u�ení a dosažením p�íslušného cíle. Další metodou byl ne-
standardizovaný dotazník vytvo�ený studenty a zam��ený na zjiš	ování
perspektivní orientace v oblasti povolání a p�edstavy o budoucím život�.
Dotazník zárove� zjiš	oval míru vlivu v oblasti perspektivní orientace. Ne-
dílnou sou�ástí metodologického aparátu byla metoda pozorování žák� ve
škole, rozhovory s žáky, anketní šet�ení a kazuistiky. P�i mapování perspek-
tivní orientace jsme se zam��ili p�edevším na zjiš	ování konkrétních profe-
sí, jimž by se žáci cht�li v�novat, ale také na další otázky, nap�. kým a �ím
byli p�i svém výb�ru povolání ovliv�ováni apod.

P�i zadávání slohové práce na téma „�ím bych cht�l(a) být“ �i „Jak si
p�edstavuji sv�j život za 20 let?“ nebyl specifikován slohový útvar. Vzhle-
dem k tématu si žáci podle o�ekávání volili p�edevším úvahu. P�i zadání
slohové práce jsme zd�raznili požadavek realistického p�ístupu k tématu,
tedy, aby žáci uvád�li povolání a skute�nosti, které by opravdu cht�li vyko-
návat a události, které ve svém skute�ném život� o�ekávají. Bylo na stu-
dentech u�itelství, zda p�i analýzách slohových prací budou hodnotit práce
také z hlediska stylistického a pravopisnou úrove�. V�tšina student� se roz-
hodla práce na základ� t�chto kritérií nehodnotit.

Výsledky analýzy slohových prací

Ve sledovaných skupinách cht�jí dívky nej�ast�ji vykonávat následující po-
volání: zv�roléka�ka, letuška, právni�ka, kade�nice, kosmeti�ka, vizážistka, u�i-
telka, zdravotní sestra a pracovnice v cestovní kancelá�i. Chlapci nej�ast�ji volí:
programátor, práce na PC, právník, diplomat, politik, elektrotechnik, manažer.

V kontextu zvolených povolání lze �íci, že u dívek výb�r povolání dokládá
zejména snahu být prosp�šný celku, u chlapc� spíše naopak.

Ne každý z žák� má jasnou p�edstavu o tom, jaká profese by odpovídala
jeho schopnostem a zam��ení. �ada žák� nedokázala vyjád�it zcela konkrétn�
povolání a opisují, co by cht�li asi d�lat, co je bude bavit. Mnozí žáci mají o
samotném povolání velmi nereálné p�edstavy. M�žeme �íci, že obecn� v tom-
to sm�ru konstruktivn�ji uvažují dívky než chlapci. P�tina dotazovaných si
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vybrala zcela absurdní povolání (16 % dívek a 23,8 % chlapc�, celkem se
jedná asi o 20 % žák�). Z toho vyplývá, že chlapci v tomto v�ku (15 až 16 let)
více podléhají iluzorním p�edstavám než dívky. O svém budoucím povolání
jsou schopny konstruktivn� a realisticky uvažovat asi 2/3 žák�.

Další aspektem, který jsme zjiš	ovali, je problematika vlivu, kterým byli žáci
p�i výb�ru svého povolání vystaveni. Nejvýrazn�jším p�i výb�ru budoucí pro-
fese je vliv rodiny. �ada žák� si p�ímo volí povolání, které vykonává n�který z
rodi��. Lze �íci, že rodinné vlivy se více projevují u chlapc� než u dívek.

Dalším významným vlivem se jeví okolí – kamarádi, starší p�átelé, spolu-
žáci, známí a v neposlední �ad� i vliv školy. V této položce se nejvýznamn�jší
jeví p�átelé, bohužel škola a u�itelé se z hlediska vlivu na výb�r povolání umí-
stili na posledním míst�. Svým okolím se nechají ovlivnit spíše dívky než
chlapci. Dívky mají v�tší tendenci hledat své rádce a vzory mimo domov, to je
v kruzích p�átel a známých.

Dalším významným faktorem p�i výb�ru povolání jsou záliby a koní�ky.
Nap�íklad dívky, které cht�jí být veteriná�kami, mají rády zví�ata, resp pé�i o
n�, chlapci, kte�í cht�jí pracovat s po�íta�i, se �asto v�nují této aktivit� ve vol-
ném �ase.

Ve výb�ru povolání hraje významnou roli také finan�ní motivace (podnika-
telé, manaže�i, politici, právníci apod.). Finan�ní stránkou se �ídí p�i výb�ru
povolání mnohem �ast�ji chlapci než dívky. Oproti volb� profese dle záliby,
kde je situace spíše opa�ná. Dívky dají více na své záliby, chlapci spíše p�ihlí-
žejí k platovému ohodnocení. Významnou roli zde z�ejm� hraje fakt, že pro
dívky není v dnešní dob� složité najít muže se zajišt�ným postavením; chlapci
oproti tomu podv�dom� cítí, že materiální zajišt�ní jejich života bude spo�ívat
na nich. Nezanedbatelný je i vliv dnešní spole�nosti, v níž se významnou hod-
notou stávají peníze a úsp�ch je m��en výší p�íjmu.

Vliv médií, zejména televize a internetu, je v dnešní dob� zna�ný a svou
roli hraje i p�i volb� povolání (diskjockej, policistka, záchraná�ka, právni�ka,
kaskadér, automobilový závodník). Z prací je z�ejmé, že ovlivn�ní masmédii
podléhají snáze dívky než chlapci. Dívky jsou více náchylné k nekritickému
obdivu a ztotožn�ní se s oblíbenými mediálními vzory a mén� odolávají pod-
bízivým reklamám.

Z analýzy slohových prací lze vysledovat ur�ité obecné tendence, týkající
se p�edstav o budoucím povolání:
• žáci do zna�né míry p�ece�ují své schopnosti, p�i�emž tento rys je

výrazn�jší u chlapc� než u dívek (vzhledem ke studijním výsledk�m,
vzhledem k p�edstav� o rychlém pracovním postupu)

• rozpor v p�edstavách o budoucnosti (snadný život s pracovními a osobními
úsp�chy versus skepse a beznad�j v p�ípad� neúsp�chu, absence p�edstavy
o pozitivních východiscích v p�ípad� neúsp�chu – �ast�jší u chlapc�)

• d�raz na materiální stránky života
• zúžená role vzd�lání (pouze jako prost�edek k uskute�n�ní budoucí
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kariéry, na vzd�lání nahlíženo pragmaticky)
• absence zájmu o um�ní, literaturu apod.
• negativní vliv médií (televize, internet, ak�ní filmy)

Vyhodnocení dotazníku

Cílem dotazníku bylo zjistit preference cíl� více �i mén� aktuálních pro
žáky, kte�í se rozhodují, které povolání si do budoucna zvolí. Uvádíme pouze
kone�né po�adí preferencí žák� devátých t�íd.
• Dostat se na školu
• Š	astný rodinný život
• Mít život dob�e zajišt�ný
• Mít dobré známky ve škole
• Být úsp�šný v zam�stnání
• Stále poznávat a u�it se n�co nového
• Mít n�jaký intenzivní koní�ek
• Hodn� cestovat

Druhá �ást dotazníku se týkala korelace mezi snahou v u�ení a dosažením
cíle. V�tšina žák� uvád�la, že jestliže se �lov�k hodn� v u�ení snaží, dosáhne
jist� cíle mít dobré známky ve škole a spíše dosáhne cíle dostat se na školu.

Z dotazník� je patrné, že si žáci uv�domují význam u�ení pro život, oce�ují
p�edevším význam znalosti jazyk�. Uv�domují si význam spojení v�domostí
a budoucí práce, n�kdy dokonce propojují n�které p�edm�ty a jejich význam
pro budoucí povolání. Nebylo p�ekvapující, že žáci devátého ro�níku ZŠ uvá-
d�li jako prvotní cíl dostat se na školu.

Také z výsledk� dotazník� je patrný posun spíše k materiálním hodnotám.
Za š	astný rodinný život považovali totiž žáci (také na základ� slohových pra-
cí a rozhovor�) takový život, jehož št�stí je odvozeno práv� z hmotného zajiš-
t�ní rodiny. P�í�inou je bezpochyby moderní životní styl, který je z v�tší �ásti
založený na materiálních hodnotách.

P�ibližn� uprost�ed žeb�í�ku d�ležitosti cíl� se v dotazníku umístil úsp�ch v
zam�stnání a p�edstavoval tak pom�rn� logický p�echod mezi hodnotami bla-
hobytu a hodnotami duševními. Žáci nespat�ovali souvislost mezi snahou a
úsp�šností ve škole a úsp�šností v zam�stnání, samoz�ejm� aktuáln�jším a
bezprost�edn�jším a také preferovan�jším cílem byla pro n� úsp�šnost školní.

Rozsah této práce nedovoluje prezentovat hlubší analýzu provedeného pr�-
zkumu.
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Úloha školy a u�itele v rozvoji perspektivní orientace

V kontextu �ešené problematiky je t�eba si položit d�ležitou otázku: Jaké
jsou možnosti školy v rozvíjení perspektivní orientace žák�? Naše úvahy bu-
dou sm��ovat p�edevším k didaktickým aspekt�m, tedy jinými slovy, jak by
m�l u�itel uvažovat o procesu výuky, aby sm��ovala k rozvoji perspektivní
orientace.

Významným východiskem pro tyto úvahy je teze o tom, že má-li škola
výrazn�ji podmi�ovat perspektivní orientaci žáka, nem�že být d�raz školy
kladen pouze na to, jaké �innosti má žák vykonávat, ale i na to, pro� je má
vykonávat, jaký mají smysl a význam, tedy s jakým cílem je žák vykonává
(Pavelková, 1990). V pr�b�hu výzkumného šet�ení jsme si kladli otázku, jak
by m�l u�itel zasahovat do procesu rozvoje perspektivní orientace. �asto jsme
si v kontextu událostí a moment� uv�domovali, že se ve škole žáci dostávají
do r�zných modelových situací, které je podle toho, jak jsou vytvo�eny,
sm��ují, nebo naopak nesm��ují do budoucího života.

Dosavadní poznatky o úrovni rozvoje perspektivní orientace v sou�asné
škole ukazují, že tato orientace je sou�ástí u�itelova pojetí jen ve velmi úzké
podob�, �asto jen v propojení s profesionální orientací žák� (Pavelková,
1990). Je tak z�ejmé, že škola má zna�né rezervy v rozvíjení této orientace.

Bylo prokázáno (Pavelková, 1985), že rozvinutí perspektivní orientace má
zna�ný vliv na intenzitu motivace k u�ebním �innostem a spolurozhoduje o
tom, nakolik bude žák angažován v u�ení a zárove� bude-li schopen chápat
úkoly školy v propojení se svým rozvojem a seberozvojem i po ukon�ení
školní docházky (Pavelková, 1990).

Na základ� provedeného pr�zkumu v prost�edí ZŠ se domníváme, že vý-
znamnými didaktickými aspekty rozvoje perspektivní orientace žák� je p�ede-
vším oblast výchovn�-vzd�lávacích cíl�, u�iva, hodnocení a metod p�edevším
se zam��ením na zkušenostní a �innostní orientaci vyu�ování.

Role cíl	 a obsahu vyu�ování v rozvíjení perspektivní orientace

Výzkumy prokázaly, že u�itelé pozorují zvýšenou aktivitu u žák� perspek-
tivn� orientovaných tehdy, jestliže se stanoví n�jaký dlouhodobý cíl, na n�mž
jim zvlášt� záleží. Pro u�itele zde vyvstává významný úkol: vytvá�et takové
cílové situace, které ovlivní procesy u�ení žák�. Co to konkrétn� znamená?
U�itel p�emýšlí o cílech v kontextu následujících otázek:
• Znají žáci hlavní cíle svého u�ení na daném typu školy a v�dí, �eho mají

dosáhnout?
• Znají hlavní cíle a smysl u�ení v jednotlivých p�edm�tech?
• Do jaké míry tyto cíle odpovídají nebo alespo� p�ihlížejí k jejich životním

zkušenostem, jejich aktuálním pot�ebám, zájm�m a p�áním?
• Jsou stanovené cíle v souladu s dosaženou možností a úrovní žák�,

umož�ují zárove� jejich další rozvoj?
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• Vytvá�ejí optimální rozvoj, aby se žáci u�ili rádi?
• Považují žáci cíle svého u�ení za splnitelné?
• Vzbuzují u nich pot�ebu dále se vzd�lávat a sebevzd�lávat?
• U�íme žáky postupn� si samostatn� klást vlastní cíle a hledat cesty jejich

realizace?
• Jaká je vlastn� životní orientace dnešních žák�, jaké mají prožitky a

zkušenosti a za jakých okolností je mohou cíle školy motivovat?
(Skalková, 2007).

P�edevším žáci staršího školního v�ku by m�li být systematicky podporo-
vání v tom, aby p�emýšleli o svých osobních cílech a um�li si je klást, p�i-
�emž významnou roli zde hrají nejen cíle školní ale i mimoškolní, a to ve vzá-
jemném propojení.

V systému vztah�, které významn� p�sobí, hraje d�ležitou roli také obsah,
u�ivo. Jde p�edevším o to, aby u�itel rozvíjel aktivní vztah žáka k u�ení. U�i-
tel tak p�emýšlí nejenom o tom, co se žáci u�í, ale i jak se u�í. Ur�ujícím
aspektem je zde výb�r u�iva, Jedná se o to, aby zna�ná �ást u�iva m�la p�esah
do reálného života žáka. „Jde o to, aby obsah vzd�lávání žáci nechápali pouze

jako zásobu mrtvých poznatk�, které si nutno zapamatovat. M�li by je chápat

jako živé odpov�di na živé otázky, které vycházejí z pohledu na sv�t jenž nás

obklopuje“ (Skalková, 1995). Jinými slovy, aby chápali smysl u�ení pro sv�j
reálný život. Cestou rozvoje aktivního vztahu k u�ivu je zkušenostní a �in-
nostní orientace vyu�ování a dále komunikativní a emocionáln� motiva�ní di-
menze vyu�ování. Vzhledem k tomu, že perspektivní orientace je d�ležitou
motiva�ní kognitivní charakteristikou žák�, je nezbytné, aby u�itel ve své
každodenní práci promýšlel skute�nou funkci motivace v konkrétních didak-
tických situacích.

Role hodnocení v rozvoji perspektivní orientace

Vzhledem k tomu, že školní hodnocení má neoddiskutovatelnou motiva�ní
hodnotu, má velmi t�sný vztah k perspektivní orientaci žáka. Experimentáln�
bylo dokázáno, že m�že velmi výrazn� ovlivnit procesy u�ení žák�. U�itelé si
tedy kladou �adu otázek: jak hodnocení vnímají jednotliví žáci, jak ovliv�uje
jejich postoj k u�ení, k u�ivu, k sob� samému, jak m�že hodnocení otev�ít
možnosti individuálního sebevyjád�ení a seberealizace. P�i promýšlení vlivu
hodnocení na rozvoj perspektivní orientace je t�eba se op�t vrátit k výchozí
tezi o chápaní smyslu školní práce. Hodnocení do zna�né míry ur�uje, do jaké
míry se v procesu výuky budou rozvíjet žákovy zájmy o poznávání, nakolik si
žák oblíbí daný p�edm�t, nakolik se rozvíjí jeho sebed�v�ra apod. S uvedenou
problematikou úzce souvisí práce s chybou žák�. Je d�ležité, aby u�itelé
chápali chybu jako pozitivní východisko pro další práci. P�i opa�ném pojetí
práce s chybou, p�i navození strachu z neúsp�chu se nerozvíjí pozitivní po-
hnutky k u�ení, omezuje se vlastní cht�ní žák� a nepodporuje se vytvá�ení
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kladného a dlouhodobého vztahu k úkol�m, p�ekonávání obtíží apod. Zárove�
s tím je t�eba, aby u�itel pomohl žák�m pochopit, že úsp�šnost školní práce
nep�ichází automaticky, náhodn�, bez vynaloženého úsilí. Naopak, že má
smysl vložit do u�ení vlastní síly, rozvíjet sebekontrolu a sebehodnocení. Jiný-
mi slovy, rozvíjet jejich metakognitivní dovednosti, které jim umožní vhled do
vlastního u�ení, porozum�ní sob� samému a p�ejímání odpov�dnosti za své
u�ení a perspektivní výsledky.

Lze �íci, že všechny prvky procesu vyu�ování mohou výrazn� ovlivnit za-
m��enost žák� do svého budoucího života.

Záv�r

Výsledky našeho šet�ení ukázaly, že rozvoj perspektivní orientace není
�asto systematickou sou�ástí práce školy. Je vhodné, aby u�itelé smyslupln� a
nenásiln� p�sobili na žáky nejen v oblasti vlastního u�ení, ale také v oblasti
hodnotové orientace a rozvíjení životních postoj�. Aby se rozvoj perspektivní
orientace žák� promítl jak do diagnostické, tak p�ímé práce s žáky, aby se stal
nedílnou sou�ástí školní práce a škola tak byla místem, které zaujme a rozvine
žákovu osobnost ve vztahu k �asu budoucímu.
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